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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 14 consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.129    
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul CASEI DE 

CULTURĂ “ALEXANDRU GIUGARU” HUŞI 

 

 

        Consiliul Local al Municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

         Având în vedere: 

 Expunerea de motive privind modificarea statului de funcţii al 

personalului din cadrul Casei de cultură “Alexandru Giugaru” Huşi.  

 Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

 Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, culte, tineret, 

turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. 

În conformitate cu prevederile art.6 alin.(4) şi art.26 alin. (3) din Legea -

cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice; prevederile art.34 şi art.35 din Regulamentul pentru stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte imediat superioare a personalului 

contractual din cadrul Casei de cultură “Alexandru Giugaru” Huşi, aprobat prin 

Dispoziţia directorului Casei de cultură “Alexandru Giugaru“ Huşi nr.73/2015; ale 

Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare; 

prevederilor art. 36 alin. (3) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.                               

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.  
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              Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul 

Casei de cultură “Alexandru Giugaru” Huşi, după cum urmează: 

a) se transforma postul de funcţie de execuţie vacant, în regim 

contractual,referent, grad profesional I-studii superioare, în post de 

funcţie de execuţie, în regim contractual, de referent, treapta 

profesională I - studii medii; 

 

b) se transforma un număr de 5 posturi de funcţie de execuţie, în regim 

contractual, referent, treaptă profesională I, în posturi de funcţie de 

execuţie, în regim contractual, de referent, treapta profesională IA ; 

 

               Art.2. Statul de funcţii al personalului din cadrul Casei de cultură 

“Alexandru Giugaru” Huşi, modificat conform prevederilor art.1 la prezenţa 

hotărâre, are conţinutul prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

               Art.3. Prezenta hotărâre modifica anexă la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Huşi nr. 129 din 28.12.2016 privind modificarea statului de funcţii al 

personalului din cadrul Casei de cultură “Alexandru Giugaru” Huşi, conform art.1 

la prezenţa hotărâre. 

 

               Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezenţei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi şi directorul Casei de Cultură “Alexandru Giugaru” 

Huşi. 
 

 

                                                                                       HUŞI, 25 mai 2017  

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,       Contrasemnează, 

             Radu Bobârnat                                       Secretarul municipiului Huşi  

                   jr.Monica Dumitrașcu 


